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GRZEJNIK ELEKTRYCZNY  BOY T2000

Grzejnik elektryczny BOY T2000  przeznaczony jest do 
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych itp.
Urządzenie można instalować tylko w tzw. pomieszczeniach 
suchych, w których nie występuje podwyższony poziom 
wilgotności i zanieczyszczenia powietrza.
Grzejnik może być instalowany na ścianie obiektu lub 
wykorzystywany jako konstrukcja przenośna, wolnostojąca.
Obudowa wykonana jest ze stali tłoczonej, lakierowanej 
proszkowo z bocznymi elementami wykonanymi z 
odpornego na wysoką temperaturę, tworzywa sztucznego.
Urządzenie wyposażono w dwustopniową grzałkę 
grzebieniową , wysokotemperaturową o pełnej mocy 2,0 kW.
Wybór mocy grzewczej urządzenia odbywa się za pomocą 
podwójnego włącznika sieciowego, wyposażonego w lampki 
kontrolne.
Do ustawienia temperatury w pomieszczeniu służy pokrętło 
termostatu powietrznego, bimetalowego.

Sterowanie ......................  pokrętło mechaniczne, nastawne
Element sterujący  .......... termostat bimetalowy, powietrzny
Element grzejny ................................ grzałka grzebieniowa,
                                                            wysokotemperaturowa
Moc grzejna  ............................................................2000 W
Podział mocy  .......................................... 1000 W / 2000 W
Włącznik sieciowy ................ mechaniczny, podwójny 

z lampkami kontrolnymi
Zasilanie  .......................................................... 230 V 50 Hz
Zakres regulacji temp. powietrza  ............  od +7 do +28°C
Dopuszczalna temp. otoczenia  ..................  od 0 do +30°C
Stopień ochrony  .........................................................  IP20
Klasa ochrony  ..................................................................  II
Obudowa główna .. blacha stalowa, lakierowana proszkowo
Kolor  ............................................................................. biały
Obudowy boczne + nóżki  ....................  tworzywo sztuczne
Kolor  ................................................................... jasny szary
Mocowanie ścienne  ................................. 2 x profil stalowy
Zabezpieczenie ................................. bezpiecznik termiczny
Przewód zasilający z wtyczką  .................................  1,2 m

INFORMACJE DODATKOWE
Wymiary podawane są w układzie  .......... szer. / wys. / gł.

Wymiary obudowy (mm) ............................ 600 x 450 x 110
Wymiary wersji wolnostojącej (mm)  ......  620 x 495 x 200
Odległość od ściany, instalacja naścienna (mm)  ...... 130
Waga netto (kg)................................................................ 3,2 
.
Wymiary opakowania (mm)  ....................   640 x 460 x 115
Waga w opakowaniu brutto (kg) ................................. 3,95
Ilość grzejników na palecie EUR  (szt)  ........................... 36

Zawartość opakowania  
1 szt - grzejnik
2 szt - nóżki 
2 szt - uchwyt montażowy, naścienny     
1 szt - instrukcja obsługi 
1 szt - druk karty gwarancyjnej         

Gwarancja ........................................................  24 miesiące
Dopuszczenie  ..............................................  deklaracja CE
Produkt spełnia wymogi normy ............ ErP 2009/125/WE 
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